
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 . يرتبط الكالم بالدليل السادس..

 طالب: أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمددهلل ر رب اللددالمان الالوددسال الالسددسم  اددب أءددرل اسلييدداي الالمرسدداان ليالددا محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  
 لاساملان يا حي يا قاالم.الاهم اغفر لءاخلا الاجزه  لا خار الجزاي الاغفر  ،أجملان

قال اإلمام اين القيم رحم  هللا تلالب: الهلللال الساهللس: ما رالاه أيدال هللاالهلل مدن حدهللاب أيدي ةرردرال رعدي هللا  لد  
اللالامدداي ةددي  ،(()) مددن بدداع ييلتددان ةددي ييلدده ةادد  أالبسددهما أال الر ددا  ددن الليددي ودداب هللا  ايدد  السددام قددال: 

الةذا ةال الذي رالاه أحمهلل  ن سماك ةفسره  ،لءرال لقهللًا ال ءررن لسائهأحهللةما أن يقالل: بلتك ب ،تفساره قالالن
 ةي حهللاب اين مسلالهلل قال: لهب رسالل هللا واب هللا  اي  السام.

لكاام رياارل قااا ب رااقل ب أاارع ريااد او ب أاار م رسااي ة رياارل  ،قياال ام يحساام ،ويفترقااام مااك قلااأ قياال ام يحساام الييااك
 ،ا قيل حسم الس ر الثمم صارت ال أرع في ميايل ال أر م فهو الربااتفرقلكم لو  ،ما فيه إأكا  ،فارتار احدهما

 ر م. ،فال يجوز له ام يأرق الز ادع على ال أرع
 طالب: أحسن هللا إليك.

الةذا ةال الذي رالاه أحمهلل  ن سماك ةفسره ةي حهللاب اين مسلالهلل قدال: لهدب رسدالل هللا وداب هللا  ايد  السدام 
الةدذا التفسدار  ،اييع الييع ةيقالل: ةدال  ادي لسدك ببدذا ال لقدهلل ببدذا  ن وفقتان ةي وفقه. قال سماك: الرجل

 ةإل  ال اهللخل ةي الر ا ةي ةذه الوالرال. ،علاف ةإل  ال اهللخل الر ا
ال أارع إقا كارات فاي ميايال ال أار م  ،يدرل يدرل إقا تفرقا مم غير حسم؛ ألم ال أرع تكوم فاي ميايال ال أار م

 ر م. ،تفرق ال يدرل الربااما إقا حسم ال يد قيل ال ،درل الربا
لما ةي وفقه الاحهللال بأحهلل الثملان  ادب  ،التفسار الثالي أن يقالل أييلبهدا بمائده إلدب سدله ،الال وفقتان ةلا الا 

)) ةاد  أالبسدهما أن أءتررها ملك يثمالان حاله الةذا مللب الحهللاب الذي ال مللب ل  غاره الةال مطايق لقاللد : 
الزائهلل ةار ي أال الثمن اسالل ةيبالن ةال أالبسهما الةال مطايق لودفقتان ةدي  ةإل  إما أن يأخذ الثمن (( أال الر ا
الاحهلل الةال قوهلل ييدع هللراةدم  اجاده يدهللراةم    قهلل جمع وفقتي اللقهلل الاللسائه ةي وفقه الاحهللال المييعةإل ،وفقه

ةتدهللير  ةإن أيب إال اسكثر بان قهلل أخذ الر دا ،الال يستحق إال رأس مال  الةال أالبس الوفقتان ،مؤجاه أكثر ملها
الممدا يءدههلل لهدذا التفسدار مدا رالاه اإلمدام  ،مطابقه ةذا التفسار سلفاظ  واب هللا  اي  السدام الالطباقد   ااهدا

ال دن سداف  ، ن اين  مر رعي هللا  لهمدا  دن الليدي وداب هللا  ايد  السدام ألد  لهدب  دن ييلتدان ةدي ييلده
الر دداي سلهمددا ةددي الظدداةر ييددع الةددي  ال يددع. ةجملدد  يددان ةددذان اللقددهللان ةددي اللهدديي سن بددل ملهمددا اددؤالل إلددب

)) للدن هللا  كدل الر دا المالباد  الءداةهللي  المما اهللل  ادب تحدررم اللالده حدهللاب ايدن مسدلالهلل ارةلد :  ،الحقيقه ر ا
لاالم أن الءاةهللان الالكاتب إلما يبتب اليءههلل  اب  قهلل والرت  جدائزال الكتابده الم (الباتب  الالمحل الالمحال ل  (
ودالرال اللبداو الال لبداو  االلهذا قرلد  بالمحالدل الالمحا دل لد  حادب أظهدر  ، ا الال يبتبالالءهاهللال ال يءههلل بمجرهلل الر 

التأمددل باددف للددن ةددي الحددهللاب الءدداةهللان الالكاتددب الا كددل  ،بمددا أظهددر الكاتددب الالءدداةهللان وددالرال الييددع الال ييددع



ةدال الدذي يقلدهلل  ةالمحادل لد  ،ةالن الملقالهلل ل  الالملان ل   ادب ذلدك اللقدهلل الللدن المحالدل الالمحا دل لد  ،الالمالبل
 التحاال سجا  الالمحال ةال الملّان.

 هو الم يم.
 طالب: أحسن هللا إليك. 

بمدا أن المرايدي ةدال الملدان  ادب أكدل الر دا يإظهدار ودالر اللقدهلل المبتدالب  ،ةال الملان ل  يإظهار ودالرال اللقدهلل
 المءهالهلل ب  ةواالات هللا  اب من أالتي جالامع الكام.

ذا  ،اس رعي هللا  لهما أل  قال: إذا اسدتقمت يلقدهلل ةبلدت يلقدهلل ةدس بدأسالهلللال السابع: ما وح  ن اين  ب الا 
المللدب بسمد  ألدك إذا قالمدت  ،تادك الر  يدالر . رالاه سدلاهلل الغادره ،استقمت يلقهلل ةبلت يلسدائه ةدس خادر ةيد 

ذا قالمتهدا بأجدل ثدم  ،الساله بقهلل ثم بلتهدا يلسدائه بدان مقودالهلل المءدتري ءدراي هللراةدم ملجاده يدهللراةم مؤجاده الا 
 بلتها ب  ةس بأس ةإن ذلك ييع المقوالهلل مل  الساله ال الر ا.

)) يدأتي  ادب اللداس الهلللال الثامن: ما رالاه اين بطه  ن اسالزا ي قال: قال رسالل هللا واب هللا  اي  السدام: 
ن بان مرسًس ةهال ودالح لع تعداهلل بد  ال سديما القدهلل تقدهلل ،يللي اللاله ((زمان يستحاالن الر ا بالييع  م الةذا الا 

)) ليءر ن لداس مدن أمتدي الخمدر يسدماللها من المرةالع ما اؤبهلله اليءههلل ل  أيعًا قالل  واب هللا  اي  السام: 
ثلابده  دن الليدي وداب هللا  ايد  السدام  القالل  أيعدًا ةيمدا رالاه إيدراةيم الحر دي مدن حدهللاب أيدي ((بغار اسمها 

اك الجيرره ثم ماك  عالض يسدتحل ةيد  )) أالل هللالبم ليالال الرحمه ثم خسةه الرحمه ثم ماك الرحمه ثم مقال: 
ةهذا إخبار  دن اسدتحسل المحدارم اللكلد  يتغاادر  ،الالحر ببسر الحاي التخفاف الراي ةال الفرج ((الحر الالحررر 

ظهارةددا ةددي وددالر تجلددل السددااه إلددب اسددتباحتها الةددي الر ددا الالخمددر الالزلددا ةيسددمب بددل ملهددا بغاددر  ،أسددمائها الا 
الةدي قدالل  ائءده رعدي هللا تلدالب  لهدا: يدئس مدا  ،القهلل القلت الثسثه ،اسمها اليستباو االسم الذي سمي ب 

الةدذا ةدال الودحيح مدن المدذةبي سن الثدالي  قدهلل ر دا  ،ءررت ال ئسما اءتررت. هلللال  اب بطسن اللقدهللان ملداً 
الةدي قدالل  خدر ةدي المدذةب: أن اللقدهلل اسالل ودحيحي سلد  تدم بأربالد  الءدرالط  ةطرردان  ،الاسالل السااه إليد 

لما جلا  السايه إلب الر ا. ،اي  ال ابطا الثالي    الةذا علاف ةإل  لم يبن مقوالهللًا لذات  الا 
لكاام  ، يرااة عرااد ال يااد األو  فهااو با االإقا كاراات ريااة ييااك ال ،إقا كاراات الريااة مييتااة عرااد ال يااد األو  فهااو با اال

يااثمم مرتفاك علااى ام  إقا اأاتر  مام صاااحس السال ة ساال ته بأجال ،ار ارات ب اد تمامااه فاال اثاار علاى ال يااد األو 
 ال يد األو  صحيح. ر م. ،لكم إم اأتر  ثم ب د قلأ  ر  له ام يييك عليه ،يأتر ه مره فال يدام كالهما با ل

 طالب: أحسن هللا إليك.
ةدإن قادل: ةمدا تقاللدالن ةديمن  ،ةهال طررق إلب المحرم ةكاف يحبم بوحت  الةذا القالل ال اااق بقالا دهلل المدذةب

تراةا بأكثر مل  لسائه قالا: قهلل لص أحمهلل رحم  هللا ةي رالايه حرب  اب أل  ال اجالز إال باع ساله يلقهلل ثم اء
 أن تتغار السالهي سن ةذا اتخذ السااه إلب الر ا.

واليصد مم  ،عكس مسألة ال يرة ،ثم يأتر ها مم القي اأتراها مره يثمم اكثر ،ي ري عكس يييك السل ة يثمم ريد
 قلأ كله التحايل.

 ن هللا إليك.طالب: أحس



 ةهال بمسأله اللاله سالاي الةي  بسها.
 ر م. ،مر ها باإللحاق ال بالرص ،إال ام مر ها باإللحاق ال بالرص

 طالب: أحسن هللا إليك.
الةي  بسها والرال الةي الوالرتان قهلل ترتب ةي ذمت  هللراةم مؤجاه سقل ملهدا لقدهللًا لكدن ةدي إحدهللو الودالرتان 

القدال  ،ةدس ةدر  يالهمدا ،الوالر اسخرو المءتري ةال الدذي اءدتغات ذمتد الةي  ،البائع ةال الذي اءتغات ذمت 
الةدر  يالهمدا  ،بلض أوحايلا: يحتمل أن تجالز الوالرال الثاليه إذا لم يبن ذلك حااه الال مالاطأال يل القع اتفاقاً 

 ال ان الوالرال اساللب بفرقان.
ب ض الراس يفهم هقل  ،اللفظة ملبسة فهو وقك اتفاقًا ي ري مم غير تيييت ومم غير قصد مم ال رفيم؛ ألم هقل

 ،ولايس الميصاود إرماا وق ات عفاوًا صادفة مام غيار اتفااق ومام غيار موا اأع ،الكلمة على اره اتفااق يايم ال ارفيم
 ر م. ،ر م ي ري اتفق وقوعها ال اره اتفق عليها

 طالب: أحسن هللا إليك.
 اها.الةر  يالهما ال ان الوالرال اساللب بفرقان أحهللةما أن اللص الرهلل ة

 ر م. ،ي ري في األولى ال في الثارية
 طالب: أحسن هللا إليك.

الالفرقدان  ،ةابقب ما  هللاةا  اب أول الجالاز الالثالي: أن التالسل إلب الر ا يتاك الوالرال أكثر من التالسدل يهدذه
أما اسالل: ةايس ةي اللص ما اهللل  اب اختوداص اللالده بالودالرال اساللدب حتدب تتقادهلل بد  لودالص  ،عليفان

 الاللاله ةلاه من اللان اللقهلل قال. ،قه  اب تحررم اللالهمطا
 عيرة ف لية.

 طالب: أحسن هللا إليك. مبتالب ةلا  ما بتب ةلاا .
 كم حروفها؟ ،وزرها زرتها

 طالب: ر ا يه.
 على ما قكرت لأ صحح. ،ال

 طالب: أحسن هللا إليك.
 قال الءا ر:

 الساف مازت معار ه. ألهللان أم للتان أم اليري للا ةتب         مثل لول
ةيءددتري  ،قددال الجالزجددالي: ألددا أظددن أن اللالدده إلمددا اءددتقت مددن حاجدده الرجددل إلددب اللددان مددن الددذةب الالددالر  

 الأما الفر  الثالي ةكذا. ،الساله الرييلها باللان الذي احتاجت ب  إلب الساله حاجه
 ،صاورع واحادع ال يراة صاورع واحادعي ري هل الصورع الثارية يأاملها عماوم الحاديه وهاي صاورع مام صاورع او اراه 

مااا هااو  ،بالصااورع األولااى ،ي رااي هاال ورد تفسااير ال لااة مرفااو  ،ر اام ،ومااا يأاااركها فااي ال لااة يكااوم مر ااه باإللحاااق
لكام كلماا يتصاور فياه التحايال  ،عراد جمهاور اهال ال لام ،ولقا اإلمام مالاأ ادرال فاي ال يراة ماا لايس مرهاا ،مرفو 

 ترجك فيه عيم السل ة إلى صاحيها تكوم عيرة. ،ل ة إلى صاحيهاعلى الربا وترجك فيه عيم الس



 طالب: أحسن هللا إليك.
 الأما الفر  الثالي ةكذلك

 ر م؟
  السب..................

 ال يلحق يها. ر م. ،ال ال
 طالب: أحسن هللا إليك.

فدر  مدن االتفدا  القودهلل لدزم الأما الفر  الثالي ةكذلك سن الملتير ةي ةذا الباب ةال الذررله اللال ا تير ةي  ال
 طرهلل ذلك ةي الوالرال اساللب الألتم ال تلتيرالل .

ن قال: ةما تقاللالن إذا لم تلهلل الساله إلي  يل رجلت إلب ثالب ةل تسمالن ذلك  اله قال: ةذه.  الا 
 هقل مسألة التورق الم روفة عرد اهل ال لم. ر م.

 طالب: أحسن هللا إليك.
 .القهلل لص ،والهلل ملها الالر  قال: ةذه مسأله التالر ي سن المق

 وييو ب إره راجك أيره مرارًا فلم يرجك عم رايه. ر م. ،ايم الييم يجيزها وأيخ اإلسالم يمر ها
 طالب: أحسن هللا إليك.

الأطادق  ،سن المقوالهلل ملها الالر  القهلل لص أحمدهلل رحمد  هللا تلدالب ةدي رالايده أيدي هللاالهلل  ادب ألهدا مدن اللالده
ةكدان  مدر يددن  يدهلل اللزرددز رحمد  هللا تلددالب يبرةهدا البددان  ،سدداف ةدي براةاتهدداالقددهلل اختادف ال ، ااهدا اسدمهما

 ر ا الرخص.يقالل: التالر   خيه ال
 ر م. ،ي ري اصله ومدارل

 طالب: أحسن هللا إليك.
الرخددص ةاهددا إيدداس يددن ملااليدده ال ددن أحمددهلل ةاهددا رالااتددان ملوالوددتان ال اددل الكراةدده ةددي إحددهللاةما بألدد  ييددع 

 ،ن  اي رعي هللا تلالب  ل  أن الليي واب هللا  اي  السام لهدب  دن المعدطرالقهلل رالو أيال هللاالهلل   ،معطر
قدال تلدالب:  ،الةي المسلهلل  ن  اي قال: سيأتي  اب اللاس زمان يلظ المؤمن  اب ما ةي اهلله اللم اؤمر يذلك

 ،القهلل لهب رسدالل هللا وداب هللا  ايد  السدام  دن ييدع المعدطر ،الربايع المعطرالن  } الال تلسالا الفعل يالبم {
الذبر الحهللاب ةأحمهلل رحم  هللا تلالب أءار إلب أن اللاله إلما تقع من رجل معطر إلب لقهللي سن المالسر يظن 

ن با ها مدن  ، اي  بالقرض ةيعطر إلب أن يءتري مل  ساله ثم اييلها ةإن اءتراةا مل  بائلها بالت  اله الا 
تدد  ثمددن مؤجددل مقايددل لددثمن حددال المقوددالهلله ةددي المالعددلان ةددي الددثمن ةقدهلل حوددل ةددي ذم ،غادره ةهددي التددالر  

لكل  ر ًا بسدام لدم يحودل لد  مقودالهلله إال بمءدقه اللدال لدم يقودهلله بدان ر دًا  ،الال مللب لار ا إال ةذا ،ألقص مل 
الةي أن يبالن  لهلل الرجل المتاع ةدس اييلد  إال لسدائه اللدص  ،اللالاله والرال رابله الةي أخت والرةا ،بسهالله

 ،يبن  لهلله المتاع ةس اييل  إال يلسائه ةإن باع يلسائه اللقهلل ةس بأسن ةقال: اللاله أ ،أحمهلل  اب براةيه ذلك
 القال أيعًا: أكره لارجل أن ال يبالن ل  تجارال غار اللاله ةس اييع يلقهلل.

 قال اين  قال إلما بره ذلك.



د؛ ألم الرياد ماا ... ال ايياك بالريالكام ،ولو لم ترجك إليه سل ته ولو باعه محتاج إلياه ،إرما قصدل الز ادع في الثمم
ولاايس  ،لكاام إقا باعااه يرسااي ة كسااس عأاارع عأاار م بالما ااة ،ربااح واحااد بالما ااة اثراايم بالما ااة مااا تكفااي ،فيااه ربااح

 ر م. ،ويكرهها ،فهقل مم صور ال يرة عرد اإلمام احمد ،بحاجة إلى األموا  عردل اموا 
 طالب: أحسن هللا إليك.

 طالب:...............
 ر م. ،ها كراهة التحر م لكم في مثل هقا ما يمكم يحمل على التحر مي لق الكراهة ير د ي

 طالب: أحسن هللا إليك.
ال ااد  ءداخلا ايدن تيميده  ،ةإن البائع يلسائه يقوهلل الزراهللال غالباً  ،قال اين  قال: إلما بره ذلك لمعار ت  الر ا
ةدإذا  ،يبدالن لتلدذر اللقدهلل  ايد  ةإن غالب من يءتري يلسدائه إلمدا ،رعي هللا  ل  بأل  اهللخل ةي ييع المعطر

ذا بداع يلقدهلل اللسدائه بدان تداجرًا مدن  ،بان الرجل ال اييدع إال يلسدائه بدان ر حد   ادب أةدل العدرالرال الالحاجده الا 
اللالاله والرال خامسه الةي أقبح ودالرةا الأءدهللةا تحررمدًا الةدي: أن المتدراياان اتالاطئدان  ادب الر دا ثدم  ،التجار

اليقبعد  ملد  ثدم اييلد  إيداه  ،  مل  المحتداج ثدم اييلد  لامر دي يدثمن حداليلمهللان إلب رجل  لهلله متاع ةيءترر
ثم يلاهلل المتاع إلب ر   اليلطي  ءائًا الةذه تسمب الثسثيدهي سلهدا يدان  ،لامر ي يثمن مؤجل الةال ما اتفقا  اي 

ذا بالت الساله يالهمدا خاوده ةهدي الثلائيده ،ثسثه مدا ألد  يحادل الةدي الثسثيده قدهلل أهللخدس يالهمدا محادًس از  ،الا 
الهللا تلدالب ال تخفدب  ايد   ،الةال بمحال اللباو ةهذا محال الر ا الذلك محال الفدرالج ،لهما ما حرم هللا من الر ا

 يل يلام خائله اس ان الما تخفي الوهللالر. ،خاةيه
 ارتهى؟

 طالب: إي التهب يا ءاخ.
أكاله مرتأر ي ري مما وجد ساابيًا ومماا لام ت يدها؟ التحايل يجميك صورل وا ،ت يدل ،ر م ،الصورع األريرع الثالثية

اآلم صاار ال االم  ،ولم ي ل وا على م اامالت الكفاار ،يوجد؛ ألم م امالت المسلميم في السايق إرما كارت ييرهم
وتأثر التجار بما عرد األعداء وكل يوم يساأ   ،ت يد الصفية مك يهودي مك رصراري مك ،كما ييولومب قر ة واحدع
 وهللا المست ام. ،الم املة جديدع ما سمك يها اليتة عم صورع مم صور

امااا  ،الحمااد ر رس ال ااالميم وصاالى هللا وساالم وبااارأ علااى عياادل ورسااوله رييرااا محمااد وعلااى  لااه وصااحبه اجم اايم
 ب دب 

 فييو  المؤلف رحمه هللا ت الىب باس ال يرة وما يأيهها.
إال إقا كاام  ،ليس فيها ما يد  على ال يرة المصا لح عليهااحاديه التي اوردها تحت الترجمة كما اأررا سابيًا األ

ال ريو ب ل له ترجم يهقل الترجمة وجااء بماا  ،اإلمام مالأ يتوسك في مفهومها فيدرل فيها ييك ال  ام قيل قبضه وا 
إلمااام الرياار الااوارد فااي ال يرااة قااد ال يثياات عرااد ا ،يأاايهها ولاام يااأت يهااا؛ ألم الرياار الااوارد فيهااا قااد ال يثياات عراادل

وبّيض لل يرة ولم يتيسر له ما يراسس الأق األو  مام الترجماة يياو  رحماه هللاب حادثري  ،فجاء بما يأيهها ،مالأ
ي راي  (()) مام ايتاا  يحيى عم مالأ عم راافك عام عياد هللا يام عمار ام رساو  هللا صالى هللا علياه وسالم قاا ب 

فيكاوم أاامل  ،أار  فاي م ال  اام الرباوي وغيار الرباوي وهاو ركارع فاي ساياق ال ،وهاو ماا ي  ام (())   امًا اأتر  



)) فاي رواياة  ،يباك مجازوم باال الراهياة (()) مم ايتاا    اماًا فاال يب اه  ،لجميك ما ي  م ربويًا كام او غير ربوي 
 (()) حتاى يسااتوفيه  ،وهااي ايلان مام الراهياة فااي مثال هاقا ،رافياة وليسات راهياة ) ال (يرااء علااى ام  ((فاال ييي اه 

حتااى ييبضااه فأمااا ام يكااوم إدرااا  هااقا الحااديه فااي هااقل الترجمااة ألم ييااك ال  ااام قياال قبضااه داراال فااي  ي رااي
وهقا الحاديه متفاق  ،وهو ما يأبه ال يرة ،مسمى ال يرة عرد اإلمام مالأ او يكوم تحت الأق الثاري مم الترجمة

هللا يم مسلمة الي ريي عم مالأ عم عليه مررج عرد اإلمام اليراري مم  ر ق عيد هللا يم يوسف التريسي وعيد 
ي ري ييبضه والحديه الثااري ايضاًا عام مالاأ عام عياد هللا يام  (()) فال يب ه حتى يستوفيه  ،رافك عم ايم عمر

عام عياد هللا يام عمار ام رساو  هللا صالى هللا علياه  ،واألو  رافك مولى ايام عمار ،ديرار ال دوي مولى ايم عمر
والمااراد مرهمااا تمااام  ،والياابض واالسااتيفاء بم رااًى واحااد ((مااًا فااال يب ااه حتااى ييبضااه )) ماام ايتااا    اوساالم قااا ب 

اواًلب اال م راام علاى ساالمة السال ة تميزهاا مام  ،ي ري ما الفا دع مم اليابض ،الملأ واستيرارل وق ك داير التحايل
يد غيرهماا مام كياا  وحماا  وغيار ليساتف ،وايضاًا ليساتفيد غيرهماا ،ولتمام الملأ واستيرارل بالرسابة للمأاتري  ،غيرها
ويحاوزل ايضاًا إلاى  ،ويكاوم باالساتيفاء بالكيال ،الميصود ام اليبض ال يد مراه ،فليستفيد الراس كلهم مم هقا ،قلأ

ولاقا اردفاه بالحاديه الاقي يلياه قاا ب وحادثري عام مالاأ عام راافك عام عياد  ،رحله كما جاء في الحديه الصاحيح
ريتااا  ال  ااام ي رااي رأااتري  ،مااام رسااو  هللا صاالى هللا عليااه وساالم ريتااا  ال  ااامهللا ياام عماار ارااه قااا ب كرااا فااي ز 

ي ري حتاى رحاوزل إلاى  ،اي ريل ال  ام ،فيب ه ي ري الريي صلى هللا عليه وسلم عليرا مم يأمررا بارتياله ،ال  ام
فياه إلاى مكاام ساوال قيال حتى يحوزها التجار إلاى رحاالهم مام المكاام الاقي ايت راال  ،وقد الرص يهقا اللفظ ،رحالرا

كماا  ،وهال هاقا رااص بال  اام ،ام ريي ه فال يبا  ال  ام في مكاره القي اأتري فيه حتى يحااز إلاى مكاام  رار
فاي األو   ،إق لاو كاام غيارل فاي حكماه لماا كاام للترصايص علياه فا ادع ،يد  عليه مفهاوم هاقل األحادياه الماقكورع

او عااام فااي  ،فهاال هااقا رااص ال  ااام ،كرااا ريتاا  ال  ااام ،تاا    اماااً وفااي الثاااري ماام اي ،يياو ب ماام ايتااا    امااً 
 ،فارد مام افاراد السالك ،وهو فرد مم افراد ما يباا  ،ال أأ اره لالهتمام به ،جميك السلك؟ والترصيص على ال  ام

قااا ب ومااا يرااا  بييااة الساالك إال  ،وجاااء عاام اياام عباااس رضااي هللا ت ااالى عرااه ام جميااك الساالك فااي حكاام ال  ااام
واما بيية ما يباا  مام السالك فاال تحتااج إلاى  ،فمم اهل ال لم مم ييو ب اره راص بال  ام ،ي ري كال  ام ،كقلأ
إق لاو كاام غيارل  ،ويساتد  لهاقا بالترصايص علاى ال  اام فاي جمياك هاقل الرصاوص ،هي في مكارهااتبا  و  ،حيازع

هللاب ام الحياازع راصاة واالساتيفاء رااص  وهاقا راي اإلماام مالاأ رحماه ،في حكمه لما كام للترصيص عليه فا دع
اإلماام  ،لياو  ايام عبااسب واحساس كال أايء مثلاه ،وغيرل ير  ام كل السلك في حكم ال  اام إق ال فارق  ،بال  ام

 ،فيجيز ييك ال  ام جزافًا مم غير حيازع وال قرض ،وبيم ال  ام المييك كيالً  ،مالأ يفرق ييم ال  ام المبا  جزافاً 
وقالواب ألم المراد االستيفاء وال يكوم االساتيفاء وال ياتم إال  ،واما بالرسبة للمكيل والموزوم فال ،ردلكسا ر السلك ع
ب } الاقيم إقا اكتااالوا علاى الراااس يسااتوفوم  كماا فااي سااورع الم ففايم فااي ساورع الم ففاايم ييااو ب  ،بالكيال او الااوزم 
قا كااالوهم او وزرااوهم يرسااروم  ي رااي بالكياال  اآلم فااي األسااواق يااؤتى  ،إرمااا يكااوم بالكياال والااوزم  فاالسااتيفاء } وا 

ويحاارج عليااه فااي الساايارع فيأااتر ه ز ااد ماام الراااس ثاام ب ااد قلااأ فااي ساايارته إم كااام يي ااه  ،بال  ااام ماام تماار وغياارل
ال بالتفر ااد ييي ااه م ضاااييه صاااحس الساايارع واساات جل عليااه رزلااه فااي مكارااه ،جملااة فجملااة وا   ،فااي محاال الساايارع ،وا 

 ،السايارات تباا  وهاي فاي الم اارض ،ال يد مم ريله عام مكاراه ،ال يد مم حيازته وريله عم مكاره ،وهقا ال يكفي



وييولاومب يكفااي فااي قبضاها اسااتالم المفتااام والتأكااد مام األوراق وت ييااق األرقااام ماام غيار ام يحركهااا عاام مكارهااا 
ال ياد  ،د مم الحيازع في كل أايءلكم على راي مم ير  اره ال ي ،فهقا على راي مالأ سا ن؛ ألرها ليست ب  ام

هاقا ال أاأ اراه قادر زا اد  ،واما مسألة تحو ل االسم مم أرص إلى أرص باالستمارع ،ام يررجها مم الم رض
ال  ،ام ييلاس االسام مام فاالم إلاى فاالم ،على ال ياد الأارعي الاقي ياتم باإليجااس واليياو ؛ ألراه مام ز اادع التوثياة

ال فا ،أااأ ارااه ماام ز ااادع توثيااة لكاام إم  ،تااتم باإليجاااس والييااو  ،ألصاال فااي ال يااود ارهااا تااتم باإليجاااس والييااو وا 
كال هاقا  ،حصل ز ادع توثية مم إفراغ لألرض او ت ديل لالسم قلس مام فاالم إلاى فاالم او كتاباة عياد زواج ماثالً 

 ،الرزا  والتراصاملكم هقل األمور احتاجوا إليها عرد  ،األصل في ال يود اإليجاس والييو  ،ليس بالزم في األصل
علااى سااييل   } إقا تاادايرتم يااديم إلااى اجاال مساامى فاااكتيولولااو كااام ال يااديم  ،كمااا ام الكتابااة اصاااًل ليساات يواجبااة

وقال مثال هاقا فاي جمياك  ،لكام متاى يحتااج إلاى مثال هاقا؟ عراد التراصام ،رأاد عرد عامة اهل ال لم استحباساإل
إم لام  ،او راج هاا وال اأاهد ،وماا كتاس هاقل ال لياة ،لاق زوجتاهي راي لاو   ،األمور التاي يزاولهاا الرااس مام عياود

 لكم إم حصل تراصم ال يد مم الييرات على هقل الدعاو . ،يحصل تراصم تم الكالم اللفظي وارتهى و ديم
حكايم يام حازام يام رو لاد يام اساد يام عياد ال از  المتاوفى  ،ييو ب وحدثري عم مالأ عم رافك ام حكيم يم حازام

امر به عمر يم الر ااس للرااس فباا  حكايم ال  اام قيال  -ي ري اأتر    اماً -سرة اثرتيم ورمسيم ايتا    اماً 
مًا ايت ته حتى تستوفيه. ام يأتي ال  ام وقا ب ال تبك   ا ،يلن قلأ عمر يم الر اس فردل -ييبضه-ام يستوفيه

ال يكتاس صااكوأ فاالم لاه عأارع  صااك ،إماا ام يوزعااه ب يراه إم امكام ،إلاى ولاي األمار ثام يوزعااه علاى الرااس  ،وا 
فمثال هاقا ال يجاوز يي اه  ،وفالم كقا كما سيأتي في األثر الاقي ب ادل ،وفالم له ما ة صا  وفالم له ما تا صا 

لكم القي وهس له هل يلزم قبضاه وال ماا يلازم؟  ،ييي ه المأتري حتى ييبضه ويستوفيهال يجوز ام  ،حتى ييبضه
عمار يام عياد ال ز از امار لفاالم ب  اام اأاترال مراه حكايم يام  ،ألم عردرا موهوس هقا الموهوس با  والاقي اأاترال

 اآلم الموهوس يحتاج إلى قبض؟ ر م. ،حزام باعه حكيم قيل ام يستوفيه
 ....طالب:............

ر م مم تمام  ،ها؟ يحتاج وال ما يحتاج؟ اليبض مم اجل ايش؟ تمام الملأ وايضًا التأكد ر م مم االستيفاء الكامل
لكام إقا  ،ي راي ت رفاوم اراتم فاي حاا  اليياك والأاراء ال ياد ام تيارا القماة وال هادع ،اليدر ارتيال مام فاالم إلاى فاالم

او امرت له ب أرع وصاار م تسا ة يياي يجايء  ،ثمارية مثالً  فكام..صارت ،كرت متيرئ امرت لفالم يتس ة  صك
ولاقلأ يتساامحوم فاي الموهاوس والماوروه وماا  ،ظاهر الفرق وال ماو بظااهر ،راقصات ،و ردهم عليأ وييو ب ال

ي ري لو ام فالم وهس فالم سل ة ثم تييم فيها عيس جاء يردها عليه قا ب وهللا  ،تدرله المأاحةدرل بغير عيد 
ولاقلأ امار باه عمار يياو ب ام حكايم يام  ،إقًا الموهوس ال يحتااج إلاى قابض ،ر م ،هقل السل ة فيها عيس ما اقيل

فيلان قلاأ عمار  -ييبضاه-حزام ايتا    امًا امر به عمار يام الر ااس للرااس فباا  حكايم الحازام قيال ام يساتوفيه
مام ايتاا    اماًا والثالااهب  بًا والثااريفهرااأ مام ايتاا    اما ،يام الر ااس فاردل علياه وقاا ب ال تباك   اماًا ايت تاه

فهااقا  ،غياار ميرياة علااى المأااحة ،لكام ماام عياود إرفاااق ي راي هبااة إره ع ياة ومااا اأابه قلااأ كلاه ،ريتاا  ال  ااام
 يس ما  ،فيلن قلأ عمر يم الر اس فردل عليه وقا ب ال تبك   امًا ايت ته حتى تستوفيه ،وجه و د  عليه الرير



 ،ماا فا ادع قكار هاقا الموقاو  ب اد المرفوعاات ،موجود احاديه مرفوعة في الباس صار حة فا دع هقا الرير مك اره
 فردل عليه؟

  الس.....................
وعاادم الرسااخ ايضاااًا؛ ألرااه اساااتمر ال ماال بااه ب اااد الريااي صااالى هللا عليااه وساالم فاااد  علااى ام الحكااام محكاام ولااايس 

ي اود إلاى قات ال ياد او إلاى  ،ررظار إلاى الرهاي فاال يب اه ،هاو األصال؛ ألم الرهاي عراه ،كوره ردل علياه ،بمرسوخ
 امر رارج؟ ر م فيكوم فاسدًا.
حديه وصله مسلم مم  ر ق يم عثمام يم بكير يم عياد هللا يام اأان عام ساليمام  ،وحدثري عم مالأ اره يلغه
حكايم اأاتر   ،مالأا ير هاو ماا هاو يهاو الموهاوس حكاي ،ال تثيات إال بااليبض ،اياه ،ر م ،يم يسار عم ايي هر رع

متااى يحتاااج إلااى مااا تيااو ؟ متااى يحتاااج إليااه؟ إقا مااات الواهااس مااثاًل قياال قاابض الموهااوس لكاام إقا  ،ماام الموهااوس
ادركات الفارق أاو  اآلم  ،تثيات الهباة بمثال هاقا ،تصر  به الموهوس وقبضه المأتري مره فهو في حكم قبضاه

فااآلم ماا تام اليابض فاال تثيات  ،هاي عراد الواهاسو  ،فماات قيال قبضاها ،عردرا ز د وهس عمرو   اام او اي سال ة
وقبضااها الااقي اأااتراها مرااه والواهااس حااي  ،هااقا الموهااوس تصاار  يهااا واراااس ماام اأااتراها عرااه بااأم ييبضااها ،الهباة
فيمااا إقا رجااك الواهااس قياال  ،هاام يياارروم ام الهبااة ال تثياات إال باااليبض فااي حاااالت ،ترتلااف الصااورع اآلم ،ياارزق 

اقارل علاى اليياك. ر ام. اياه.  ،راالص ارتهاى ،كاام حاي و ار  هاقا يتصار  وال قاا  أايءاليبض او مات لكم إقا 
لمااقا؟  ،اليياك ال ياود ميرياة علاى مأااحة ،على كل حا  الموهوس ال يأتر  فيه االستيفاء القي يأتر  في الميياك

لكاام لااو  ،ومةلااو باراات تساا ة حصاالت الرصاا ،ال يااد ام يسااتوفي؛ لاا ال ييي ااه عأاارع  صااك ثاام تياايم تساا ة فيمااا ب ااد
اساتيفاء المأاتري؛ ألم  ،هو إقا باعه ال يد مم االساتيفاء !ه عأرع فبارت تس ة هو يييو ب و م ال اأر؟واحد وهب

 على كل حا  ما ال يمكم حيازته يكوم بالترلية. ،المأتري ييراصم اما الموهوس لم يراصم
 طالب:...................
وصارت المسألة مسألة اعتبار اة ومساألة  ،يي ال ر  درلت التجارع عالميةإقا قا ب ر ،ال هقا يرتهي إلى اال قبض

رلات ،ماا يرتهاي ال ار  ،ما يرفك ياا اراي ،ما فيها ألهل ال لم اعارا   ،ال ار  ماا يرتهاي عار  مام؟ اآلم األماة د 
 لكاام اآلم ارااتلط عاار  الكفااار ب اار  المساالميم ،عاار  المساالميم ،ماام؟ أاايخ اإلسااالم األمااة محفوظااة فااي وقتااه

 ب ر  المجرميم ب ر  هللا المست ام.
 طالب:..........................

التسااهل ماا  ،"حتاى يحوزهاا التجاار إلاى رحاالهم" ،الرصاوص ظااهرع فاي هاقا ،... يركر عليه إياه،إي حتى يحوزها
راااس توا ااأ ال ،لكاام لااو ام المااادع حساامت ارتهااى اإلأااكا  ،التساااهل ي لااس تساااهل  راار وهكااقا ،يرااتن فا اادع اياادا

 ،ريل ال  ام بالدراهم و رسروم و رسر البا ك والمأتري على اي اسااس؟ رياو ب يرسار ،وييولومب... ريل ،عليها
 ر م؟ ،حما  وكيا  رل األمة كلها تستفيد ،ومثل ما يربح هو يربح غيرل ،مثل ما ي لس الربح يرسر

 طالب:...........................
 ر م. أو؟ ،وهللا في مثل هقا المرتلف فيه ،جهل ال ي ود لمثل هقااللي عم  ،وهللا اللي عم جهل أيء

 طالب:......................



 هقل حيازع الثمم لكم حيازع المثمم ما جاءت. ،ال ما يكفي ،ال
 ر م؟ ،وحدثري عم مالأ

 طالب:......................
 تاعه فيه.على كل حا  بس ال ييي ها في مكارها بارتياله مم المكام القي اي

وقلراااب ارااه وصااله مساالم ام صااكوكًا جمااك صااأ وهااو الورقااة التااي يكتااس فيهااا  ،لااأ ارااه يلغااهييااو ب وحاادثري عاام ما
راق هاقل الورقاة جااهزع  ،الصكوأ ي ري ولي األمر يأمر ب  ام في  ياه ورقاه ،األمر بال  اء مم ال  ام لمستحيه

يلغاه ام صاكوكًا ررجات للرااس فاي  ،ل ة مم السالكاو فيها اي س ،او فيها ق  ة ارض ،م يوعة فيها ما ة صا 
الجاار قاالواب  ،مام   اام الجاار ،ي ري إمارع مروام يم الحكم علاى المديراة مام قيال م اوياة رضاي هللا عراه ،زمام
 ،فتباايك الرااس تلاأ الصاكوأ ييارهم ،ضك بساحل البحر يجمك فيه ال  ام ثم يفرق على الراس بصكوأ يوثاا قمو 

هال لاه ام ييياك هاقل  ،هاقا امار إساهامي بي  اة ارض لز اد مام الرااس ،مم الراس بي  اة ارض اآلم إقا امر لز د
او ليس له قلأ؟ يمرح فالم في مديرة كقا ارض مساحتها الاف متار هال لاه ام  ،قيل ام ت يق على الواقك الورقة

د ييااو ب ادفااك لااي وحاا ،احااد يأااتري األرض ،اآلم الصااور والتكالااس علااى هااقل الورقااة ماام وجااول ،يييااك هااقل األرض
كل هقا ليست مل جاهه وقد  ،ميلن ا بيها لها لأ في مكام مراسس مرتفك على الرصف على الربك على ميلن كقا

يياو ب  ،ويكثار الساؤا  عراه ،والرااس يسات ملوم هاقا بكثارع ،يست مل أيء مم الرأوع لت ياق لاه فاي مكاام مراساس
فدرل ز د يام ثايات ورجال مام اصاحاس رساو  هللا  ،ييبضوها ،فتبايك الراس تلأ الصكوأ ييرهم قيل ام يستوفوها

فاادرل ز ااد ياام ثاياات ورجاال ماام  ،فتبااايك الراااس تلااأ الصااكوأ قياال ام يسااتوفوها ييبضااوهاصاالى هللا عليااه وساالم 
علااى مااروام ياام الحكاام فياااالب  ،وهااو ايااو هر اارع كمااا فااي صااحيح مساالم  اصااحاس رسااو  هللا صاالى هللا عليااه وساالم

وماا  -ي راي اعتصام باه مام ام احال الرباا -وفاي رواياةب احللات؟ فياا ب اعاوق باار ،يا مروام اتحل تجيز ييك الربا
إقا كارااات هاااقل الصاااكوأ علاااى أااايء  ،ثااام باعوهاااا قيااال ام يساااتوفوها قاأ؟ فيااااالب هاااقل الصاااكوأ تباي هاااا الرااااس

وقاا   ،مار مام راو  كاقااو له ما ة صا  مم الت ،لكم إقا كام فيها محدد لز د مم الراس الي  ة الفالرية ،متفاوت
ماا تادري و ام  ،لكم إقا كام أيء متفااوت فيكاوم يياك مجهاو  ،جمك مم اهل ال لمب ام الهبة يتسامح في قبضها

يياو ب وماا قاأ؟ قااالب هاقل الصاكوأ تباي هاا الرااس ثام  ،ت يق هقل األرض وال تدري مم اي رو  مام اراوا  التمار
ي ري الكالم في الموهوس وال اللي اأتر  مم الموهوس؟  ،ا ثم باعوهاتباي ه ،ثم باعوها ،باعوها قيل ام يستوفوها

وقد رهى الريي صالى هللا علياه وسالم عام  ،هقل الصكوأ اللي تباي ها الراس ثم باعوها قيل ام يستوفوها ،إي ر م
ي راي إلاى  ،فب ه مروام الحرس يتب ورها يرزعورها مم ايدي الراس و ردورها إلى اهلهاا ،ييك ال  ام حتى يستوفى

وفياه ايضاًا ماا كاام علياه  ،وفي هقا ماا علياه األماراء فاي الصادر األو  مام االمتثاا  ألمار هللا ورساوله ،اصحايها
وأليي س يد مواقف مام هاقا  ،فز د يم ثايت وايو هر رع اركرا على مروام ،الصحابة رضوام هللا عليهم مم اإلركار

كام هقا ديدرهم وهاقا مارهجهم يركاروم لكام م ارو  ام اإلركاار فالميصود ام الصحابة رضوام هللا عليهم  ،الرو 
هاقا األصال فياه ألم  ،س القي يحيق المصلحة وال يترتس عليه مفسادع اعظام مراهال يد ام يكوم باألسلوس المراس
 و م؟ ،اليصد مم قلأ إزالة هقا المركر

 طالب: ةي اسول..



 و ردورها إلى اهلها اصحايها.
 طالب:................

فهل اإلركاار علاى مام وهاس األصالي لمااقا باعهاا قيال  ،ألرأ عردأ فيا ب هقل الصكوأ تباي ها الراس ثم باعوها
ام ييااابض او الاااقي اأاااتراها مااام هاااقا الموهاااوس ثااام باعهاااا قيااال ام ييااابض؛ ألم اللفاااظ األو  ياااد  علاااى االحتماااا  

 ر م. ،م باس الترفير الز ادع في الترفيراحللت الربا؟ م ،هو ما هو يربا لكم يجم ه مك الربا التحر م ،الثاري
 طالب:...........

والمكيال بكيلاه والماوزوم  ،الم ادود ب ادل والماقرو  يقرعاه ،وفصالوا ،اال في عموم ييولومب قبض كل أايء بحسابه
قاالواب مثال هاقا يكاوم  ،ماثالً  كاألراضاي ما ال يمكم قبضه ،قبضهإلى ام يصل إلى ما ال يمكم  ،يوزره إلى  ررل

هاو يررجهاا و ادور عليهاا ويميزهاا  ،احاو الم ارض احاو  له لو اررجها مام  ،ومم تمام اليبض اإلفراغ ،لترليةبا
 ولو اعادها إلى مكارها مرع ثارية ما في إأكا . ،هوي ر  ام هقل سيارت ،وي يق ارقامها

وحاادثري  ،ص واق يااةقصا ،ويياو ب وحاادثري عام مالااأ اراه يلغااه ام رجااًل اراد ام ييتااا    امااًا مام رجاال إلاى اجاال
عم مالأ اره يلغه ام رجاًل اراد ام ييتا    امًا مم رجل إلى اجال فاقهس باه الرجال الاقي ير اد ام ييي اه ال  اام 

تاأتي إلاى أارص تر اد مراه ميلان ما اة الاف ثام  ،يياك التاورق اآلم جلاه علاى هاقا ،هقا ما عردل   اام ،إلى السوق 
اياى اأاتري مراأ سايارع قيمتهاا تصافي  ،بما اة وعأارع إلاى الحاو ة الاف لكم ال ار اد ما ا ،تيو ب ارا ار د ما ة الف

يياااو ب اراااا ماااا عرااادي وهللا سااايارع لكااام روم إلاااى  ،واأاااتر ها مراااأ بما اااة وعأااارع إلاااى ماااا ب اااد سااارة ،لاااي ما اااة الاااف
 و م؟ ،الم ارض وأو  السيارع التي تحيق هدفأ ارا اأتر ها لأ وايي ها عليأ

 طالب:..............
قااا ب اراات اقهااس إلااى الم ااارض او اقهااس ارااا وياااأ  ،مجاارد وعااد مااا عيااد عيااد م ااه ،اآلم هااو وعااد ،زممااا يلاا ،ال

ورأو  السيارع التي تصلح لأ اأتر ها لأ واملكهاا ملاأ تاام مساتير قيال ام ايارم م اأ أايء وارات اآلم ماا زلات 
 ،فاي كالماأ ارجاك ارات حاار بغياات ترجاك ،فار يارا والتازم باه وام ،راارج ال ياد يأمكااري ام اثيات ال ياد علااى رفساي

لكام لاو قاا ب اراا  ،هاقا يياك مااال يملاأ ،هاقا إلازام هاقا ،لكم ب ضهم ال يؤرق على هاقا الوعاد رمساما ة ر اا  ماثالً 
هرااا فاي هااقل  ،وبالف ال يأااتري فيملكهاا ملااأ تاام مساتير ثاام ييي هاا عليااه هاقا التاورق  ،اأاتر ها وي ادل ام يأااتري لاه

ييتا    امًا مم رجل إلاى اجال فاقهس باه الرجال الاقي ير اد ام ييي اه ال  اام إلاى  يلغه ام رجاًل اراد ام ،المسألة
ي راي اأاتري  ،ويياو  لاهب مام ايهاا تحاس ام ايتاا  لاأ ،تياي هاقل ،تياي هاقل ،السوق فج ل ير ه الصير، تيي هاقل

 ،م قيال ام يأاتري فيا  الميتا  القي ير د الأراء اتيي راي ماا لايس عراد؟ا هاقا يرااء علاى اراه يلزماه يهاقا الكاال ،لأ
 ،لكاام يمكاام ارااه قاياال لااهب أااو  ال تور رااا رأااتري ومااا تأااتري اراات ،وال مااا يساامى ييااك إلااى اآلم هااو مجاارد وعااد
وقاد جااء  ،ولو كارت على الصورع التي أرحراها ما في يياك ييرهماا ،يمكره هقا؛ ألره قا ب اتيي ري ما ليس عردأ
له فيا  عيد هللا يم عمر للميتا ب ال تيتك مراه ماا لايس عرادل. لكراه الرهي عره فأتيها عيد هللا يم عمر فقكرا قلأ 

او ثيات فاي  ،ورياد ثمرهاا ،إقا تم أراء السل ة مم قيال مام وعاد صااحبه تام ملكهاا وقبضاها وحااز الحياازع الأارعية
ثاااري ي رااي قايلااة للز ااادع والااريص لااه وعليااه قياال ام يياارم ال يااد مااك ال ،قمتااه وصااارت فااي ملكااه لااه غرمهااا وغرمهااا



ي راي وقاد جااء الرهاي عراه فاي حاديه حكايم يام حازام وقاا  لاه  ،وقا  للبا كب ال تبك ما ليس عردأ ،صارت عردل
 و م؟ ،الريي عليه الصالع والسالمب ال تبك ما ليس عردأ

 طالب:.....................
تاروم لمؤسساة  ،اراي... مجرد وعد ي ري ارت تيي تيي محتااج هو ،ال يلزمه بأيء ،الميصود اره ال يلزمه بأيء

وال وسيلة في  ،ايي حال  ،او لرجل فرد او أركة او اي جهة وتيو  لهمب ارا محتاج ما ة الف لكم ارا ما ايي ربا
ي راي  ،لكراه راادر ايضااً  ،يردر اآلم مم ييرض او السلم المجماك علياه ،مثل هقا إال التورق إم لم يحصل اليرض
او تضامم لاه سايارع ولاو مام  ،ع ب د سرة مام اجال ام ي  ياأ ما اة الافارت ما عردأ مصرك تيي تصرك له سيار 

ر م فما هرا إال  ،صراعة غيرأ ليكوم سلم على الرال  في المسلم هل يأتر  ام يكوم مالأ ألصل السل ة اوال
وعأرع  بما ة ابا اع يأ ما ة الف ،التورق هقا ييي ييو  لأب ارا وهللا ما عردي سل ة ما عردي إال دراهم ،التورق 

 ،ماا يأاتري لاأ ارات ،تأاتري لاأ سايارع ،اراا ار اد ام تأاتري لاي سايارع ،ييو ب ال وهللا ارا ماا  كال الرباا ،لمدع سرة
وتاأررت  ،ثم يملكها ملأ تام مستير له غرمها وعليه غرمها لو اأتراها بما ة الف ماثاًل الياوم ،يأتري لرفسه سيارع

لااو جاااء دف ااات كيياارع ماام هااقل الساايارع وب ااد  ،لااه ،ما ااة ورمساايم اليااوم ب ااد اساايو  صااارت تسااو   ،عليه....اسايو 
وباداًل مام ام ييي هاا علياأ بما اة وعأارع ييي هاا علياأ يتسا يم  ،اسيو  ج ات ارات قاا ب وهللا ماا تساو  إال ثمااريم

ثاام ب ااد قلااأ ييي هااا عليااأ ولااو كااام مااا  ،يملكهااا ملااأ تااام ومسااتير ويحوزهااا ،ر اام لااه غرمهااا وعليااه غرمهااا ،رساار
 تراها إال مم اجلأ؛ ألم هقا وعد.اأ

  طالب:..................
 ..مم غير توا ؤ؟،ال ر  الثاله

  طالب:.............
التااجر هاقا  إال ام يكوم اليياك يايم صااحس الم ارض وبايم اللهم ، ر  ثاله ،ال ما في إأكا   ر  ثاله قاأ

 قا ب هقل حيلة ما تصلح. ،المسألة بس ،يراموا أع قلت لهب ارا يييك عليأ وال تز د عليرا وال تكسس عل
 طالب:.................

 و م؟
 طالب:..............

والمأتري الثاري  ،عردل إال الدراهم ما ،التاجر ما عردل سل ةهقا  ،لكم ارت افترض ام التاجر ما عردل سل ة ،إيه
ب اد ماا يملكهاا  ،لياه بييماة اكثار مماا تساتحيهاو يي هاا ع ،المحتاج هقا ما يأكل الربا فيأتري لاه هاقا التااجر سايارع

 ما في إأكا  إم أاء هللا ت الى. ها؟ ،ملأ
 طالب:..................

م اعادهااا إليااه ال بااأس ،ييبضااورها األو  ييبضااها و ررجهااا عاام الم اارض الميصااود ارااه ميزهااا و يااق ارقامهااا  ،وا 
 الثاري يف ل يها قلأ. ،األو  ورج ها واررجها عم محلها ،وعر  ارها سليمة ما ة بالما ة  وحركها

ييااو ب وحاادثري عاام مالااأ عاام يحااي ياام ساا يد ارااه ساامك جمياال ياام عيااد الاارحمم المااؤقم الماادري ييااو  لساا يد ياام 
 ت  ى الراس  او ت  ى الراَس؟ ها؟ ،المسيسب إري رجل ايتا  مم األرزاق التي ت  ى الراس بالجار



 طالب:...................
 يت د  إلى مف وليم ها؟ على كل حا  اع ى

 طالب:..................
 إي ي  ى لكم الراس وش ضب ها؟

 طالب:...................
يت اد  إلاى مف اوليم  ،اع يات ز ادًا الكتااسَ  ،الكتااسَ  ،اع يت ز دًا الكتااس   ،اآلم الف ل اع ى يت د  إلى مف وليم

يجاااوز الوجهاااام؛ ألم احاااد  ،او اع اااي ز ااادًا الكتااااس   ،لكااام لاااو يراااي هاااقا الف ااال اع اااي ياازد الكتااااسَ  ،والفاعاال التااااء
 ،هااو الفاعاال الم رااوي  ،الم رااوي لكاام الماارجح عراادهم واألولااى ام يكااوم هااو الفاعاال  ،المف ااوليم يكااوم را ااس فاعاال

هاقام المف اوالم احادهما  راق  ،وبياي عرادرا مف اوالم ،عردرا فاعل اإلع اء التاء التي حقفت لليراء على المجهاو 
فالفاعال اولاى باأم يكاوم را اس فاعال  ،فز د  رق والكتاس ماأروق ،احدهما  رق والثاري مأروق ،ر م ،وقوالثاري مأر

 ،سااحل البحار يجماك فياه ال  اام ،بالجار القي تيادم اراه موضاك بالسااحل ،وهرا ريو ب ت  ى الراس  األرزاقَ  ،ز د
ار اد ام ايياك ال  اام المضاموم علاي إلاى ثام  ،األرزاق التاي ت  اى الرااس بالجاار ماا أااء هللاإري رجل ايتا  مام 

لمااقا؟ لا ال ييي اه  ،فرهاال عام قلاأ ،فيا  له س يدب اتر د ام توفيهم مم تلأ األرزاق التي ايت ت؟ فيا ب ر ام ،اجل
 قيل ام قبضه.

ًا اره مم اأتر    اماًا يار  ،وهقا تأكيد للمجتمك عليه ،قا  مالأب األمر المجتمك عليه عردها القي ال ارتال  فيه
تيدم ام الي رية واحدع الي اري  ،او قرع او درًا او أي ًا مم الحيوس الِي رية -رو  مم الأ ير -او أ يرًا او سلتاً 

او أااي ًا مماا يأاابه الي رياة ممااا تجااس فياه الزكاااع كاالتمر والزبيااس والز ااوت او  ،كال ادس والحمااص واللوبياا ورحوهااا
الز ات والسامم وال سال؛ ألرهاا كلهاا يؤتادم  أاي ًا مام األدم كلهاا او -جمك إدام ككتاس جماك كتااس -أي ًا مم األدم

واللايم  ،والميصاود باه ز ات السمسام ،هقا كلها مك لفظ ثالاه اسامه الأايرج ،يها والرل والجيم والأيرق او الأيرق 
لتاي وما اأابه قلاأ مات األدم فاأم الميتاا  ال ييياك أاي ًا مام قلاأ حتاى ييبضاه ويساتوفيه عمااًل ب ماوم األحادياه ا

فات م جميااك األ  مااة التااي  ،علااى مااا تياادم مام مجاايء ال  ااام ركارع فااي سااياق الأاار  ،تأامل الربااوي وغياار الرباوي 
 وأو؟ والتي ال يدرل فيها الربا. ،يدرل فيها الربا

 طالب:....................
 وش الداللة على ترصيص الموزوم والمكيل؟

 طالب:...............
فاأقا جااء  ،ال  ام األصال فياه ماا ي  ام ،  امًا يأمل الجميك ،الميصود ارها   اماً  ،مكيل وال موزوم وال م دود

لو زاد البا ك مام سا ر السال ة ثالثاة اضا ا  او ارب اة اضا ا  ماا  ييو ب ،ركرع في سياق الأر  ال أأ اره ي م
غايم عراد المحاكماة يارد  ال أاأ ام مثال هاقا اواًلب ،هو ي ري اأتر  سل ة بما ة و لس عليها ثالثما ة ،اأترال به

هااقا الأااح وهااقا التكالااس ياايم المساالميم ياال ال يااد ام  ،واألماار الثاااريب ارااه ال يربغااي ام ياازود ،عليااه يريااار الغاايم
 ر م. ،كما مر يرا ،يكوم ييرهم الت اوم والتراحم وفي الصدر األو  ما كام احد اولى يدرهمه وديرارل مم اريه

 طالب:................



 اض ا ؟
 لب:................طا

 ،لكام لاو يياو  لاهب بما اة ،هو اإلأكا  وأو لو يأتي الزبوم وييو  له...ب عأر م ما أرال ،هو اإلأكا  ي ري لو
وهام يت ااقروم  ،كلماا يرتفااك سا رها صاارت تصاير افضال واجااود فاي رظار المأاتري  ،او ماا تيم او حتاى رمساما ة

 ر م. ،هقا ليس ب قر ،لكم ليس ب قر ،يهقا
 :...............طالب

 هقا سيبه رفك الثمم. ،هقا لو رز  يها مأت
 ييو ب ما الحكم في االأتراأ ضمم صراديق مالية في اليروأ مثل الراجحي واألهلي و....وغيرها؟

االأتراأ في صراديق االستثمار في مثل هقل األماكم ال أأ ام الأيهة قوياة ولاو قاالوا ارهام يت ااملوم م اامالت 
واما اليراوأ التاي  ،ال على اإلرسام ام يستيرئ لديره وام يترأ الأيهات واقل ما فيها الأيهة،ال  ،يةمرابحة وأرع

وام يكوم ال يد ييرأ وبيره عيد صحيح وت ر   ،عر  مرها اإلقدام على الربا ال يجوز الت امل م ها إال لضرورع
ي األصاال غياار ثيااات مااا الااقي يؤمرااأ ام فاا موامااا تااوكيلهم وج لهاام يضاااربوم بأموالااأ ويأااتغلوم وهاا ،هااقا ال يااد

 يت املوا يها على غير وجهها الأرعي.
 .اجم يماللهم صلي وسلم وبارأ على عيدأ ورسولأ محمد وعلى  له وصحبه 


